فرمت پیشنهادی غرفه همایش روز آمار

با تًجٍ بٍ اَمیت معرفی فعالیت َای آماری کلیٍ ياحدَای آمار داوشگاَُای علًم پسشکی
اصفُان در َمایش ملی استفادٌ از آمار در وظام سالمت ،پیشىُاد می گردد کلیٍ داوشگاٌ َا،
فعالیت َای ادارٌ خًد را جُت برگساری َرچٍ بُتر َمایش ي معرفی فعالیت َای آماری
داوشگاٌ خًد بٍ بُتریه وحً ي با سلیقٍ خًد ارائٍ ومایىد.
بدیه مىظًر فرمت پیشىُادی ذیل جُت برگساری غرفٍ َای َمایش ارائٍ می گردد:


هعرفی داًشگبُ ع لَم پسشکی  ......در لبلب فعبلیت ّبی برجستِ داًشگبُ از ًگبُ ًوَدار ٍ آهبرّبی

هعتبر ٍ لببل اًتشبر (ارائِ پَستر بب عٌَاى :داًشگبُ  ...........از ًگبُ آهبر)


هعرفی ادارُ آهبر ٍ اعالع رسبًی داًشگبُ ( .....ارائِ پَستر بب عٌَاى :ادارُ آهبر ٍ اعالع رسبًی

داًشگبُ  ...........از ًگبُ آهبر)


شبهل :ارائِ چبرت سبزهبًی ،هعرفی رئیس ٍ کبرشٌبسبى ٍ رابغیي آهبری ادارُ آهبر ،هعرفی حَزُ ّبی ارتببعی ادارُ آهبر ٍ ....



ارائِ چکیذُ فعبلیت ّبی آهبری (علوی -تحمیمبتی) ادارُ آهبر ٍ اعالع رسبًی داًشگبُ (.....در لبلب

پَستر) در صَرت ٍجَد
هعرفی عٌبٍیي آهَزشی برگسار شذُ تَسظ ادارُ آهبر
هعرفی فعبلیت ّبی پژٍّشی برجستِ ادارُ آهبر



ارائِ ًَآٍری ،ابذاعبت ٍ تجربیبت هَفك آهبری ادارُ آهبر ٍ اعالع رسبًی داًشگبُ ( .....در لبلب

پَستر) در صَرت ٍجَد


ارائِ ٍ هعرفی اًتشبرات آهبری داًشگبُ علَم پسشکی ....



هعرفی هختصر سبهبًِ ّب ٍ داشبَردّبی اعالعبتی هَرد استفبدُ ادارُ آهبر



استفبدُ از جوالت آهبری کَتبُ ٍ پرهفَْم در زیببسبزی غرفِ



استفبدُ از کبریکبتَرّبی آهبری در زیببسبزی غرفِ



تْیِ برٍشَر ٍ کبتبلَگ جْت ارائِ بِ ببزدیذکٌٌذگبى غرفِ بب هَضَعبت فَق

بنام خدا

چک لیست ارزیابی غرفه های آماری
همایش ملی استفاده از آمار در نظام سالمت

امتیاز
ردیف عنوان
1

هعرفی داًشگبُ علَم پسشکی  ......در لبلب فعبلیت ّبی برجستِ داًشگبُ

2

هعرفی ادارُ آهبر ٍ اعالع رسبًی در لبلب ًوَدار ٍ آهبر

3

ارائِ چکیذُ فعبلیت ّبی آهبری (علوی -تحمیمبتی) ادارُ آهبر

4

ارائِ ًَآٍری ،ابذاعبت ٍ تجربیبت هَفك آهبری ادارُ آهبر

5

ارائِ ٍ هعرفی اًتشبرات آهبری داًشگبُ علَم پسشکی

6

هعرفی هختصر سبهبًِ ّب ٍ داشبَردّبی اعالعبتی هَرد استفبدُ ادارُ آهبر

7

استفبدُ از جوالت آهبری کَتبُ ٍ پرهفَْم در زیببسبزی غرفِ

8

استفبدُ از کبریکبتَرّبی آهبری در زیببسبزی غرفِ

9

استفبدُ از برٍشَر ٍ کبتبلَگ در آهَزش هفبّین آهبری جْت ببزدیذکٌٌذگبى غرفِ

11

استفبدُ از شیَُ ّبی هتعبرف جلب تَجِ ببزدیذ کٌٌذگبى از غرفِ ٍ هیساى استمببل از آى

11

استفبدُ از خاللیت در زیببسبزی غرفِ ( بٌرٍ پالکبرد ٍ )....

12

پبسخگَیی هٌبسب بِ سَاالت ببزدیذکٌٌذگبى تَسظ هسئَل غرفِ

13

هٌبسب بَدى تعذاد افراد حبضر در غرفِ هتٌبسب بب فضبی غرفِ

14

رعبیت شئًَبت اسالهی ٍ ًظن ٍ اًضببط غرفِ تَسظ هسئَلیي غرفِ

15

رعبیت حرین فیسیکی ٍ صَتی غرفِ بِ عَر هٌبسب

16

ارائِ ایذُ خبص ٍ هتفبٍتی کِ ببعث هتفبٍت شذى غرفِ شذُ است.
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